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Spotkanie dwóch grupek w Mikołajkowych strojach, 
po moście łukowym Herwina-Piątka pomnik1,  
na ujęcie pod pomnikowym orłem pora, 
niedługo potem staliśmy się krajem wolnym. 
 

Jedni na stromy Patrol, na Szlak Czerwony2, 
drudzy, słabsi  przez Zalesie do szlaku tego, 
pogodą każdy z uczestników urzeczony, 
bicie dzwonów, wyraz patronatu boskiego3. 

 
Roch jakiś przygnębiony, co to dalej będzie ? 
W kraju niezgoda, chaos i ten wstrętny wirus. 
Co to z tego wszystkiego się wkrótce wyprzędzie ? 
Przyroda tylko dodaje siły i miru. 
 

W pobliżu Bobrza wartkim nurtem się wijąca, 
wiejskie kapliczki z zarań dwudziestego wieku, 
brunatne liście drzew na ziemi, blask od słońca, 
ścięte topole, dęby, jakiś objaw lęku. (przez bobry) 

 
Pod mostem niedoszłego traktu poczęstunek4,  
artystycznie wiszące z góry stalaktyty, 
wzmocnienie kawą, sernikiem, znika frasunek, 
rozmowa przewodnicka, obalane mity.  (Bogusi z Rochem) 
 

Koło KFP razem z grupą Jedrzejowską5, 
prym grupy wiedzie młodzian Darek z wielkim kijem, 
Przemienienie Pańskie z drewna kona beztrosko6, 
ksiądz Stanisław Staszic na pomniku wciąż żyje7. 

 
Dawny dom Szkotów, po przebudowie wciąż stoi8, 
w którymś z domostw pies z maską antywirusową, 
nowy kościół kontra stary - nerwów nie koi9, 
we wnętrzu starej wierzby fotka konkursowa. 
 

Kierunek - Pasmo Kadzielniańskie. Pa ! Silnico ! 
Na stoku Marmurka wnet śniadanie rajdowe10, 
kanapki, parówki, z ciast wałówką obfitą, 
herbata, kawa, specjały czekoladowe. 

 
Roch recytuje-śpiewa wierszyk o koronie,  (wirusie) 
Darek zaś w zamian coś z Mickiewicza - o burzy,   (X. Księga) 
mama Darka - Gosia w mig z radości aż płonie, 
okazja w prawdziwej poezji się zadurzyć. 
 

Roch leci zaraz z „Trzynastą Księgą”, skąd ją zna ? 
Nie, nie całą, tylko do punktu intymnego ... 
Obok Bruszni satyra ! Aż trudno się przyznać!11  
Wystarczy ! Czas dalej, do Krzyża Powstańczego ! 

 
Szlak wyraźnie przekopany, głazy na boku ... 
Krzyż ma być podświetlony prądem elektrycznym. 
Pandemia ! A turystów, rajdowców moc wokół ! 
Zejście w dół, kierunek Karczówka, trakt uliczny12. 
 
W międzyczasie Bogusia z wielkim worem śmieci. 



Pomnik Tragedii Smoleńskiej, wskroś zarośnięty13, 
Kapliczka Gwarków, trzeba ją zdjęciem uwiecznić !14. 
Dlaczego z omyłkami, i to w miejscach świętych ? 
 
Podejście na Karczówkę ciężkie, słabnie Darek. 
Ze śladami poszukiwania kruszców wzgórze. 
Grób księdza proboszcza, od murów metrów parę15, 
Klasztor Pallotynów, kościół - na samej górze16. 
 
Młody piechur w bukowych konarzysk objęciach, 
pod pomnikiem Powstańców Styczniowych skłon głowy17, 
w środku ze świętą Barbarą z galeny – zdjęcia18, 
z tarasu mniszego Kielc - widok kolorowy. 
 
Z wolna się robi ciemnawo. Śmieci już zdane. 
Przy nieczynnym klozecie wóz na gości czeka,  (tata Darka) 
kończy się AKTK zdalne wędrowanie. 
Nie martwmy się ! Musi być dobrze ! Nie narzekać ! 
 
 
Kielce, 8.12.2020 

Stanisław Janusz Komorowski „Roch” 
Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

Przypisy : 

1. Pomnik pamięci dowódcy brygady legionowej, która wkraczała do Kielc 12.08.1914, Kazimierza 
Herwina-Piątka. W miejscu tym powstał na Bobrzy most łukowy w 1932, nazwany jego imieniem. 
Most ten został wysadzony w 2011, w związku z poszerzaniem  ulicy Krakowskiej, a obecny 
pomnik z zachowaną belką przęsłową historycznego mostu  powstał w 2017. 

2. Patrol, najwyższy szczyt Pasma Zgórskiego, 388 m. Przez Patrol biegnie Szlak Czerwony im. Sylwestra 
Kowalczewskiego na trasie Chęciny - Karczówka, jego częścią nasza grupka realizuje marsz. 

3. Dzwony biły w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Słowiku, oddany w 1939,parafia od 1978. 
4. W pierwszych latach powojennych planowana była tędy trasa na Chęciny przez Piekoszów, most z lat 

powojennych stoi do dzisiaj nad Bobrzą, między Białogonem a Zalesiem. 
5. Obecnie resztówka słynnej Kieleckiej Fabryki Pomp od 1966, a pierwociny powstały już  w 1815/17 

: Huta Aleksandra, Fabryka Machin, Zakłady Górnicze, Zakłady Mechaniczne,Odlewnia Żeliwa. Do 
powodzi w 1997 zachowany był staw, z którego wód napędzanebyły w fazie początkowej poprzez 
koła wodne maszyny i urządzenia zakładu. Zapowiedziana rewitalizacja stawu na rekreacyjno-
wypoczynkowy spełzła na niczym. 

6. Drewniany kościół Przemienienia Pańskiego, w stylu podhalańskim, z lat 1917/18, po wybudowaniu 
nowego w latach 2004/13 popada w zapomnienie i stopniową ruinę. 

7. Popiersie z brązu Stanisława Staszica na wysokim cokole, 1755 - 1826, na skwerze przed zakładem, 
z roku 1959. 

8. Pierwszy dom Szkotów zatrudnionych w hucie powstał w 1829/31, obecny po przebudowie z 1908, 
materiał kamień i cegła, za kościołem Przemienienia. 

9. Nowy kościół w kierunku cmentarza, nowoczesny, z lat 2004/13 pod starym wezwaniem.  
10. Marmurek - szczyt Pasma Kadzielniańskiego, 277 m. 
11. Brusznia - szczyt Pasma Kadzielniańskiego, 308 m, pierwsze upamiętnienie zbiórki powstańców 

22/23.01/1863 w roku 1916, kopiec i krzyż, obecny z roku 2017 (30 m), mają go oświetlić. 
Powstańcy ataku na Kielce stąd nie dokonali, choć takie były plany. 

12. Karczówka - szczyt Pasma Kadzielniańskiego, 308 m, pierwotnie był nie zalesiony, szukano tu 
wszelakich kruszców, do dziś jeszcze widoczne szyby i zapadliska. 

13. Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej z 2010, z nasadzonymi 96 - oma drzewami, brak należytej 
opieki nad tym miejscem. 

14. Pomnik na miejscu pierwotnej kapliczki poświęconej znalazcy trzech wielkich brył galeny Hilaremu 
Mali. Takowe wydobył na wzgórzu Machnowica, a nie w tym miejscu gdzie obecnie stoi 
odrestaurowany Pomnik Gwarków. Na nim dwie tablice sprzeczne ze sobą w treści. Przy zejściu  
z Dalni i początku wspinaczki na Karczówkę. Z galeny powstały : św. Barbara w kościele św. 
Karola Boromeusza na Karczówce i Matka Boska z Dzieciątkiem w kieleckiej katedrze oraz św. 
Antoni z Dzieciątkiem w kościele św. Krzyża i św. Antoniego w Borkowicach k. Przysuchy. 



Samorodki galeny znalazł H. Mala 07.12.1646 na Machnowicy, a rzeźby powstały z inicjatywy 
starosty kieleckiego  Stanisława  Czechowskiego. 

15. Symboliczny grób ks. proboszcza-administratora kościoła na Karczówce Stanisława 
Ziółkowskiego,1904-1946, zamordowanego przez UB w miejscu symbolicznego grobu, ciało 
pochowała rodzina w rodzinnych Wojciechowicach k. Opatowa. 

16. Kościół św. Karola Boromeusza, 1624/28, założenie klasztoru Bernardynów, 1629/31, budynki 
klasztorne do 1655, 1864 zamknięcie klasztoru, 1908 własność Towarzystwa  Dobroczynności, 
1918 Siostry Służebnice Serca Jezusowego, 1922 drukarnia św. Józefa, od 1957 w rękach 
Pallotynów. 

17. Pomnik Powstańców Styczniowych tu schwytanych i zabitych w 1863, poza murem klasztornym, 
wzniesiony w 1930. 

18. Pomnik św. Barbary, z samorodka galeny znalezionej przez górnika Hilarego Malę 07.12.1646, 
obecnie w kaplicy pod wieżą kościoła. 


